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ÖNSÖZ

Hamd Alemlerin Rabbinedir, salat ve selam Elçimiz Muhammed
(sav)’e, aline, ashabına, Kuran ehline ve müminlere olsun.

Bilindiği gibi surelerin iniş sırası ve mushaf sırası farklıdır. Hatta
surelerin ayetleri arasında bile iniş sırası farklı olabilir. Bu ise mushaf
sırasının neye göre olduğu sorusunu doğuruyor fazlasıyla. Öyle ya niye
mushaf sırası diye bir şey vardır?.. “Toparlanamadı ve nasıl denk
geldiyse öyle birleştirildi” mi?.. Yoksa, Kuran zaten levhi mahfuzda
mushaf sırasıyla belliydi de Peygamberimiz (sav)’e karışık mı indirildi?
Peki levhi mahfuzda niye başka sıraylaydı?..

Normalde müslümanlar ağırlıklı olarak ikinci görüştedir. Yani
“levhi mahfuzdan indirildi” görüşünde.. Ama burada da mushaf
sırasının ne kadar anlamlı olduğunun belirtilmesi gerekir. Yoksa iş biraz
“kuru iddia” olma hükmü taşıyabilir. Çünkü Mekki Sureden sonra
Medeni sure geliyor icabında, dönemler gayet farklı, ne bağlantısı var,
niye ondan sonra o geldi? Bunlar akla gayet mantıklı görülmezse
otomatikman birinci görüş zihne yerleşmeye başlar. Her ne kadar kolay
kolay telaffuz edilmese de..

Bir de özellikle iniş sırasının ne kadar anlamlı olduğuna dair
çalışmalar yapılırsa, ki günümüzde gayet yapıldı bu tarz çalışmalar, iniş
sırasına göre Kuran mealleri vs, iş iyice o yönde yerleşir zihne.. Çünkü
iniş sırasında akış ve tenasüb sonuçta daha yüzeysel, daha görünür.
Lakin mushaf sırası işi bozan bir şey oluyor o zaman. Peki amaç ne, iş
niye zorlaştırılıyor böyle? Çeşitli sorular beliriyor buradan, o yüzden
mushaf sırasının anlamlı olması ve işin hikmeti mühim.

Antiparantez; sureler ve ayetler arasındaki bağlantılara odaklanan
çalışmalar olmuştur tarihte. Mesela Bikai’nin Nazm’üdDürer fi
Tenasüb’il Ayat ves Süver adlı tefsiri böyledir. Ferahi’nin nazm teorisi
ve bazı sure tefsirleri böyledir, Emin Ahsen Islahi’nin tefsiri böyle. Razi,
Elmalılı gibi pek çok müfessir de çok yoğun olmasa da bağlantıları
göstermeye çaba sarfetmişlerdir. Lakin bu işte bir bulanıklık, zaafiyet
ve aşırı iddialar da görüyoruz açıkçası, tam bir yoğunlaşma istiyor sanki
iş. Hem zamanımızda Kuran’ın levhi mahfuzdanlığı da gayet mühim.
Çünkü zaman çok değişti, kainat hakkındaki bilgiler çok değişti, “Kuran
şimdi de merkezi mi?” soruları var. O yüzden işe iyice odaklanma
ihtiyacı hissettik ve bu çalışmaya koyulduk.
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Beri yandan, işin tek bir vechesi yok tabii. Hurufu Mukattaalar
gayet belirleyici bir nokta. Fatiha çağrışımları, Mekkilik-Medenilik
vurguları gayet dikkat çekiyor. Öte yandan; önceki kitaplarla bağlantılı
boyutlar çok açılım sağlıyor. Yani dış bilgilere de gayet ihtiyaç var bu
anlamda. Zaten Kitab’ın yönlendirmeleri de bu şekilde denilebilir.
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FATİHA BAKARA VE ALİ İMRAN

Fatiha’nın son ayetinde “gazabına uğrayanların (yoluna) değil, ne de
sapanların..” denilmekte. Bir hadiste; gazaba uğrayanlar Yahudiler,
sapanlar da Hristiyanlardır, denilmiştir.1 Bakıldığı zaman; Bakara Suresi
Yahudilerden, Ali İmran Suresi de Hristiyanlardan, bunların
tarihlerinden çokça bahseder. İşte bu şekilde bir tenasüb oluyor.

Beri yandan bu surelerin iniş sıraları farklı. Fatiha 5, Bakara 87, Ali
İmran 89. sırada. Yani; tenasüb, levhi mahfuz boyutuyla oluşmuş
oluyor burada, anlam onu teberrüz ettiriyor. Peki bu boyutun
farkındalık çok mu mühim?.. Demek ki öyle demek durumundayız.
Çünkü bütün Kuran’da yer alan bir sistem bu; adeta işin sonucu
mesabesinde.. Hem ayetler daha inerken inen şeyden Kitab diye
bahsediliyor, yani o zamandan belli iş. Yine mesela ayette; “Andolsun ki
Musa'ya kitap vermiştik, o halde sen de ona kavuşacağında şüphe içinde
olma. Biz, onu İsrailoğullarına doğru yolu gösteren bir rehber yapmıştık.”
(Secde 23) denilmekte. Hasılı bu kitaplık baştan belli ve bir de ayrı bir
sıra da belliyse iş levhi mahfuza gidiyor. Çünkü bu şekilde o gösterilmiş
olur.

Beri yandan bazıları çeşitli ayetlerde imanın şartları sayılırken
“kadere iman”ın sayılmadığını2 söyler ve böylece kadere imanın
imanın şartlarından olmadığını.. Kadere iman şartı hadislerde açıkça
geçiyor. Kuran’da ise özellikle bu levhi mahfuz boyutu dolayısıyla yer
alıyor denilebilir.

Bu çerçevede; Bakara Suresi’nin “Elif Lam Mim. İşte bu Kitab,
kendisinde şüphe yoktur, sakınanlar için yol göstericidir” diye
başlaması, Ali İmran Suresinin de “Elif Lam Mim” diye başlaması çarpıcı.
Çünkü bu sürecin vurgulanmasının da başı oluyorlar. Elif Lam Mim,
Ellevh ElMahfuz ifadesini çağrıştırabilir. Çünkü iki kelimenin de baş
harfleri var. �ria�㠵 �r�㠵

Beri yandan Bakara’da Medine’deki Yahudilerin birini bekledikleri
ama gelince inanmadıkları geçer.3 Bu bekledikleri kişi, Tevrat’ta,
Davud, kral, kul olarak bahsedilen kişi olmalıdır, onunla sonsuz bir

1 Müslim-Salat 27
2 bknz Bakara 177, Nisa 136
3 bknz Bakara 89
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antlşama yapılacaktır, büyük bir hakimiyet kuracaktır vs. İşte bu
çerçevede ElifLamMim ELMisak veya ElMelik olabilir. Misak antlaşma,
melik kral demek. Yine Ali İmran Suresi’nde de “Meryemoğlu İsa”
vurguları onun beklenen Davud olmadığına işaret -çünkü onlar öyle
sanıyor- ve surede Bedir, Uhud savaşlarından bahsedilmekte gayet. Bu
da halihazırdaki krala işaret görülebilir. Dolayısıyla Bakara ve Ali İmran
ikisine de ElMelik denilebilir bu çerçevede ElifLamMim’lerin.



7

MUSHAFIN BAŞINDAKİ TENASÜB

Mushafın başında iniş sırası açısından şöyle bir tablo var:

Burada dikkat çeken şey şu ki; Enam Suresi, tıpkı Fatiha gibi
“Elhamdü lillahi” diye başlıyor. Ondan sonraki Araf Suresi de konular
itibariyle Bakara Suresi’ne benziyor. Çünkü Adem kıssasından başlıyor
ve sonraki bölümlerde uzunca Musa (as) ve İsrailoğulları kıssaları var.
Ve o da hurufu mukattaa ile; Elif Lam Mim Sad ile başlıyor. O da
kanaatimiz ElMuStafa olabilir. Çünkü bu surede Hz Musa için ıstafa fiili
ile “seni seçtim” denilmekte.4 Bir de Tevrat’ta Hz Musa “benim gibi
bir peygamber” gelecek demekteydi. Surede Tevrat ve İncil’de
beklenen nebiyi bulacakları belirtilir.5 Dolayısıyla ElMuStafa bütün
bunlara işaret eden bir kelime oluyor.

İşte Enfal Suresi onun peşine geliyor ve Bedir Savaşı’ndan
bahsediyor. Bu normalde Bakara’nın sonrasında idi..

4 bknz Araf 144
5 bknz Araf 157
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Ve peşine; Maide Suresi’nden sonra gelmesi gereken Tevbe Suresi,
Enam grubundan sonra geliyor. Çünkü Tevbe Suresi’nde aslen
müşriklerle mücadelenin bir noktalanması sözkonusu. Her ne kadar
Ehli Kitaba dair ayetler de olsa da Enam grubundaki genel akış buna
daha gidiyor.

Yine dikkat çeken Bakara’da Yahudilerden, Ali İmran’da
Hristiyanlardan çokça bahsediliyor. Nisa ve Maide Sureleri’nde de bu
manzara gayet var. Özellikle Maide Suresi’nde Hristiyanların
Meryemoğlu İsa’ya Allah demeleri gayet eleştirilir. Yani iş şirk
noktasına gayet getirilir. Ondan sonra şirk merkezli bir mücadelenin
işlendiği Enam Grubu gelir. Burada adeta şöyle bir usül ortaya çıkıyor.
O da öncelikle ilmi bir tebliğ gereği ama işin şirk noktasına gelip
dayanacağı konusu. Ve o süreçte de Bedir olur.

Öte yandan Pakistanlı müfessir Emin Ahsen Islahi, bizim yaptığımız
şekilde değil de Mekki Sure ile başlayıp Medeni Sure ile biten yedi grup
düşünür Kuran’da ama ilk iki grubu bizim gruplandırmamıza uyuyor.
Islahi’nin gruplandırması şu şekilde:
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Bundan başka Islahi’nin 57-66 gruplandırmasına da katıldığımızı
belirtelim. Bizim gruplandırmalarımızdaki ya da yaklaşımımızdaki temel
saik ise hurufu mukattaa ya da hamd, yemin gibi başlangıçlarla ilgili
benzeşim ve dizayn, nüzül sırası farklıysa bir noktada, araya girme
varsa özellikle “neden?” demek ve bunun cevabına yoğunlaşmak
şeklindedir. Yani nüzül sırasının bozulmasının bir anlam çıkardığına
dairdir.
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HAMDLE BAŞLAYAN SURELERMEVZUSU

Kuran’da hamdle başlayan surelerden sonra hep hurufu mukataalı
sure geldiği görülüyor. Tıpkı Fatiha ve Bakara gibi.. Şöyle ki:

Peki bu ne anlama geliyor olabilir? Bir defa; Fatiha’dan sonraki
Bakara Yahudilerden, Ali İmran Hristiyanlardan bahseder. Enam’dan
sonraki Araf Suresinde Yahudilerden bahsediyor denilebilir. Kehf’ten
sonraki Meryem Hristiyanlardan, Taha Yahudilerden bahsediyor. Sebe
ve Fatır’dan sonraki Yasin’de ise kıssanın kimden bahsettiği belirsizdir.
Antakya’daki Hristiyanlar olabilir denilmekte. Kuran’daki sıra da
“Hristiyanlar” demekte adeta. Lakin tabi mürsel gönderilen demek
olup Hz İsa ile Hz Muhammed arasında nebi olmayacağına göre bu
mevzu da tam böyledir denilemez. Burada da diğerlerinin aksine iki
defa hamdle başlayan sureler var. Yani sıra dönebilir de..
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YUNUS-HİCR ARASINDAKİ TENASÜB

Yunus, Hud, Yusuf ve Hicr Sureleri sureleri peşpeşe gelmiş, üstelik
hepsi Elif Lam Ra ile başlıyor. Sonra aralarına Rad ve İbrahim suresi
giriyor. Şöyle ki:

Rad Suresi, Elif Lam Mim Ra ile başlıyor. İbrahim Suresi de ElifLamRa
ile başlıyor. Bunlarla bu bölüm hurufu mukattaalı olmuş oluyor. Lakin
bir araya girme de var. Öncelikle burada Rad Suresi’nde diğerlerinden
bir fark dikkat çekiyor. O da şu ki; Rad Suresi’nde hiç kıssa yok,
diğerlerinde var. Özellikle de Yusuf Suresi neredeyse baştan aşağı bir
kıssa ve Rad Suresi de ondan sonra geliyor, hiç kıssasız, böylece de
iyice dikkat çekiyor. Beri yandan ElifLamRa ve ElifLamMimRa’ların
anlamı açısından da şöyle bir şey olabilir. Rad Suresi’nin sonunda “sen
gönderilmiş (mürsel) değilsin diyorlar” denilir. Bu bağlamda
ElifLamMimRa ElMüRsel olabilir. Diğerleri de ElifLamRa Errüsül olabilir,
yani elçiler. Peygamberimiz (sav) ise ayrıca belirtiliyor. Öte yandan bir
hadiste şöyle denilir: Benimle benden önceki peygamberlerin durumu,
bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel
hâle getirmiş fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar
bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler: Keşke şu tuğla da
konulmuş olsaydı.” Resûlullah sözlerine şöyle devam etmiştir: “İşte ben
o tuğlayım. Ben peygamberlerin sonuncusuyum.” (Buhari-Menakıb 18)
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Beri yandan diğerlerinde Peygamber kıssaları var, Rad Suresi’nde
yok demiştik. Bu Kuran’ın icazı bakımından da mühim bir konu ve bu
ElifLamRa grubunda o da belirtilen bir mevzu. Mesela Yunus
Suresi’nde “onu uydurdu mu diyorlar, o zaman bir suresinin benzerini
getirin” Hud Suresinde ise “on suresinin benzerini getirin” şeklinde
ayetler var.6 Peşine ise tam kıssa içeren Yusuf Suresi, peşine de hiç
kıssasız ama günümüzde anlaşılıyor ki, pek çok kainat gerçekliğine
işaret eden Rad Suresi. Çünkü gökleri direksiz olarak yükseltmiştir7

diyor, bu bigbange işaret. Yeryüzünde komşu parçalar vardır8 diyor,
bu levhalara işaret, yerin uçlarından eksiltildiği9 geçiyor, bu levha
tektoniğine işaret. Bitkilerin çift olduğundan10 bahsediliyor, bu yeni
anlaşılmış bir şey. İşte bu da benzerinin getirilememesinin bir yönüdür,
sonradan anlaşılacak şeylerden bahsetmesi. Fakat bir de
İsrailoğullarının elinde olan bilgileri içermesi var; Yusuf Suresi özelinde
kıssalar da buna işaret ediyor. İbrahim Suresi özelinde de
Peygamberimizin “Musa benzeri bir nebi” olduğunun vurgulanması
var denilebilir. Bu da Tevrat’ta ileride gelecek nebinin özelliği idi.
Yasa’nın Tekrarı 18:18’de “kardeşlerinin ortasından senin gibi bir nebi
çıkaracağım..” denilmekte. İşte İbrahim Suresi’nde Musa benzerliği
çeşitli şekillerde belirtiliyor.11 Ayrıca “kardeşlerinizin ortasından”
ifadesine de hatırlatıcılar var. İbrahim (as)’ın Mekkeye gelmesi ve iki
oğlu, İsmail ve İshak’ın adını anması bu çerçevede görülebilir.12 Hasılı
bu sureyi de ellerindeki yazılı kişinin farkedilmesi bağlamında
görebiliriz. Benzerinin getirilememesi noktasında da böyle bir yüksek
ilahiyat mevzusunun böylesine üstten ortaya konulması var.

Hasılı bu araya girmenin belirgin bir anlamı görülüyor.

Sonra Hicr Suresi’nde “Onu biz indirdik, biz koruyacağız” “Sana
tekrarlanan yediyi ve büyük Kuran’ı verdik” gibi ayetler var. 13 Böylece
adeta nokta konuluyor.

6 bknz Yunus 37-38, Hud 13-14
7 bknz Rad 2
8 bknz Rad 4
9 bknz Rad 41
10 bknz Rad 3
11 bknz İbrahim 1 ve 5. ayetler. Ayrıca 9. ayetten sonra Musa (as) mı konuşuyor, Mekkelilere mi konuşuluyor
belirsizdir. Bu da bir benzerlik vurgusu.
12 bknz ibrahim 35-39
13 bknz Hicr 9, 87
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HİCR-NAHL-İSRA SURELERİ ARASINDAKİ TENASÜB

Surelerin sıraları şu şekilde:

Öncelikle; ElifLamRa grubunun son suresi olan, 15. sure Hicr
Suresinin sonu ve Nahl Suresinin başı şöyle:

Sana yakin/ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. (Hicr 99)

Allah’ın emri gelmiştir, artık onu istemekte acele etmeyin. Ortak
koştuklarından yüce, münezzehtir. (Nahl 1)

Burada şunu farkedelim ki; başka ayetlerde de “ya seni vefat ettiririz
ya onlara vaad ettiklerimizden bir kısmını sana gösteririz”
denilmekte.14 Hicr Suresi’nin sonunda da yakin gelinceye kadar ibadet
et denildikten sonra “Allah’ın emri gelmiştir” denilmesi, “vaad
edilenlerin geldiği” şeklinde anlaşılıyor. Bu ayet geldiğinde ise henüz
bir şey olmamıştı, Mekke dönemi baskıları devam ediyordu. Fakat Nahl
Suresi’nde Bedir Savaşı’nı çağrıştıran, “İşkenceye uğradıktan sonra,
hicret eden ve cihad edenlerin yardımcısıdır” şeklinde ayetler var.15 Bir
de bir örnek veriliyor; “o şehre bir elçi geldi, inkar ettiler, azap onları
yakaladı” diye.16

Burada bahsedilen şehir büyük ihtimal Kudüs ve Elçi de Hz İsa (as)
olmalıdır. Cezaları da Roma’nın orayı işgal etmesi ve sürgün idi. İşte
İsra Suresi’nin başında da buna dair bir işaret var.

14 bknz Yunus 46, Rad 40, Zuhruf 41, 42
15 bknz Nahl 41, 110
16 bknz Nahl 112, 113
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İsra 4-8. ayetlerde şöyle denilir:

Biz İsrailoğulları'na Tevrat'ta şu hükmü verdik: "Muhakkak siz
yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir
yükselişle yükseleceksiniz."

Birincisinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı
gönderdik. Onlar evlerin aralarına girip araştırdılar. Bu yerine getirilmesi
gereken bir vaad idi.

Sonra sizi tekrar onlar üzerine galip kıldık ve size mallarla ve oğullarla
yardım ettik. Ve toplum olarak sizin sayınızı artırdık.

Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük
ederseniz yine kendinizedir. Artık diğerinin zamanı gelince, yüzlerinizi
üzüntüye sokmaları, kötülük yapmaları ve ilk kez girdikleri gibi yine
Mescid’e girmeleri, ele geçirdikleri herşeyi mahvetmeleri için (onları
tekrar göndereceğiz)

Olur ki Rabbiniz size merhamet eder. Ama siz tekrar dönerseniz biz de
döneriz. Cehennemi kâfirler için kuşatıcı bir zindan yaptık.

Tefsirlere göre; birinci azgınlıkları sonucu Nebukadnezar’ın Kudüs’ü
işgali ve ikinci azgınlıkları sonucu da Roma’nın Kudüs’ü işgali olur.
Lakin ayetin akışında ikinci vaad olmamış da olacakmış gibi geçiyor. Bu
ise Mekke’nin fethine işaret olabilir. Nahl Suresi’nde ise o şehrin
nankörlüğü sonucu azaba uğraması geçmişti. Bu Hz İsa ile alakalı, yani
ikincisi olarak gözüküyor. Tabii Mekke’nin fethi çok şedid de olabilirdi.
Ama gayet kansız olmuştur. Azapları ise Bedir ile oldu denilebilir. Beri
yandan Peygamberimiz fethi Mekke’yle Kabe’ye girip putları kırarken
İsra 81. ayeti okur. Ayet şöyle: “De ki; Hak geldi batıl yok oldu.
Muhakkak ki batıl yok olucudur”17 Bu da bu yönde güçlü bir işaret.

Hasılı burada biraz üstü örtülü ve mana boyutlu da olsa gelecek
işleniyor denilebilir.. O ise geleceğin işlenmesi kadar, korkutuculuk ve
kararların sükunetine yaramış olabilir.

Örneğin aynı durum, Hudeybiye öncesindeki ayetlerle ilgili de
düşünülebilir. Mesela Bakara 191-194’ün Hudeybiye öncesinde indiği

17 bknz Buhari-Tefsir 192
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rivayete diliyor. Bu ayetlerde büyük bir çarpışma olacakmış izlenimi var.
Şöyle ki:

Onları nerede yakalarsanız öldürün ve sizi çıkardıkları yerden onları
çıkarın. O fitne, öldürmeden daha şiddetlidir. Yalnız Mescid-i Haram
yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Fakat sizi
öldürmeye kalkışırlarsa, hemen onları öldürün. Kâfirlerin cezası böyledir.

Artık şirkten vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok
merhamet edicidir.

Hem bir fitne kalmayıp, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla
çarpışın . Vazgeçerlerse, düşmanlık ancak zalimlere karşıdır.

Hürmetli ay hürmetli aya ve bütün hürmetler birbirine karşılıktır. O
halde kim size saldırdıysa siz de ona yaptığı saldırının aynıyle saldırın da
ileri gitmeye Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle
beraberdir.

İşte buralarda ayetleri müşriklerin de dinlediği ve ayetlerin buna
göre de konuştuğu düşünülebilir. Öyle ki bu onları bir yerde
durduruyor. Mesela Hudeybiye’de barış oldu. Aynı bunun gibi Mekke
de kansız fethedildi. Peki ilahi ilim en başta bunu böyle biliyor muydu?
Elbette.. Fakat tesiriyet de gözetiliyor denilebilir.

Elhasılı, burada İsra Suresi’nin geriye bırakılması, Nahl Suresi’nde
bahsedilen “o şehir”in Kudüs olduğunu izhar diyor. Ayrıca İsra
Suresi’nde “Peygamberleri kimisinin kimisinden üstün kıldık. Davud’a
da Zebur verdik” denilmekte.18 Davud ise Kudüs’ü fetheden kişiydi ve
Bedir benzeri Talut-Calut savaşında yer almış birisi. Ve Tevrat
metinlerine göre ileride Davud benzeri biri gelecekti.19 Hristiyanlar
bunun İsa (as) olduğunu söyler ama belli ki bu Hz Muhammed (sav)’dir.
Buna da bir gönderme olduğu düşünülebilir böyle. Çünkü bu
“Peygamberleri kimisini kimisinden üstün kıldık” dedikten sonra
“Davud’a Zebur verdik” ifadesi düşündürücüdür. Çünkü o en üstün
Peygamber değil ama neden zikredildi orada?.. Çünkü başka bir şeyi
izhar ediyor.

18 bknz İsra 55
19 bknz Hezekiel 37: 24-28, Yeşaya 55. bölüm vb.
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İSRA VE KEHF ARASINDAKİ TENASÜB

İsra ve Kehf Surelerinin iniş sıraları da gayet farklı20 ama mushafta
peşpeşeler. Burada dikkat çeken öncelikli konu, İsra Suresi’nde
bahsedilen iki cezalandırmadan sonraki tarihi süreçler var sonrasındaki
Kehf Suresi’nde. Her ikisinin de sonrasındaki süreçler..

Bir defa, İsra Suresi’nde ilk bahsedilen cezalandırma
Nebukadnezar’ın Kudüs’ü işgali ve Yahudilerin Babil’e sürgünü idi. İşte
Kehf Suresi’nde bahsedilen Zülkarneyn de, ki büyük ihtimal Pers kralı
Kiros’tur21 Babil’i işgal ederek Yahudileri sürgünden döndüren kişidir.
Yani tarihi sürecin devamı.

Sonra; İsra Suresi’ndeki ikinci cezalandırma Roma’nın Kudüs’ü işgali
idi, işte Ashabı Kehf kıssası da bundan sonra Romanın Hristiyanlara
baskı kurması ve daha sonra Hristiyan olmasını anlatır.22 Dolayısıyla bu

20 bknz çalışmanın sonundaki EK 1
21 bknz Mevdudi, Kehf 83 tefsiri
22 bknz Mevdudi, Kehf 13 tefsiri
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devam noktaları tesadüfen olamaz. Çünkü Kuran sadece buralarda bu
dönemlerden bahsediyor ve iki şeyin devamı niteliğinde iki şey gelmiş..
Bir de şu var ki; o dönemlerin ne olduğu bile sonra anlaşılıyor. Çünkü
Zülkarneyn mesela önce İskender sanılıyordu, Kudüs’ü cezalandıran
kişiler gayet karıştırılmıştır vs.23 Bunlar bu kadar üstü örtülü şekilde
belli ki çok üst bir noktadan aktarılmış..

Bir de şu var ki; İsra son ayet ve Kehf ilk ayet, hamdle başlıyor. Ve
ikisinde de çocuk edinmeme vurgusu var. Şöyle ki:

23 bknz HZ. YAHYA İLE İLGİLİ TEFSİR VE TARİH KİTAPLARINDAKİ BİR RİVAYETİN KARŞILAŞTIRMALI
TAHLİLİ-Mustafa Baş
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Saniyen; İsra son ayet ve Nahl ilk ayet “Elhamdü lillahi” diye başlıyor.
Yani Fatiha gibi.. Yalnız İsra son ayet “De ki, Elhamdü lillahi” diye
başlıyor. Ondan önceki İsra 110. ayet ise “Namazda sesini çok yükseltme
ve çok da kısma bu ikisi arasında bir yol tut” diye bitiyor, sonra 111 “de
ki” diye başlıyor. Burada şu dikkat çekiyor ki; Elhamdü lillahi ifadesi
Fatiha’yı, Fatiha ise namazı çağrıştıran bir şey. Özellikle de namazda
okumayla ilgili bir ifade geldikten sonra.. Bir de peşpeşe iki ayette
“Elhamdülillahi” denilirse.. Çünkü en az namaz bilindiği gibi iki rekat.

Bir de şu var ki; İsra 78’de özellikle sabah namazına gönderme yapılır.
O da malum ki 2 rekattır. Şöyle ki:

Güneşin zevalinden (öğle vaktinde batıya kaymasından) gecenin
karanlığına kadar namazı kıl. Bir de fecr okumasını kıl. Çünkü fecr
okuması şahitlidir.” (İsra 78)

Beri yandan hadiste sabah namazının şahitli oluşu hakkında, gece
meleklerinin ve gündüz meleklerinin nöbet değişimi zamanı olup
hepsinin onda hazır bulunmasıdır denilmiş.24 Bu belirttiğimiz dizaynda
da hamdle başlayan bir ayet bir surenin sonunda bir ayet bir surenin
başında ve iki rekatı, örneğin sabah namazını çağrıştırır şekilde. O ise
şahitliydi, şahitlilik ise bir şeyin sonu ve bir şeyin başı ile alakalı. Çok
paralellik var yani..

24 Tirmizi-Tefsir 18
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ENBİYA VE NUR ARASINDAKİ TENASÜB

Enbiya ve Nur Sureleri arasında dikkat çeken yer değişimleri var.
Bir defa tablo şöyle:

Burada Hacc Suresi’nin Enbiya-Müminun Sureleri arasına girdiği
görülüyor. Enbiya ve Müminun Sureleri benzer konulardan bahseder;
Peygamberlerden ve yer gök delillerinden bahsedilir. Enbiya suresi’nin
sonunda ise “Zikir’den (Tevrat’tan) sonra Zebur’da da yeryüzüne
ancak salih kullarım varis olacaktır diye yazdık” denilir.25 Ama bu
varislik sanki öbür dünya varisliği gibidir. Müminun Suresi’nin sonunda
ise ahiret kurtuluşu işlenir. Araya giren Hacc Suresi’nin sonunda ise
“hakkıyla gayret edin” uyarısı vardır.26 Dolayısıyla dünyevi başarıya
kapı açılmış olur adeta. Yine bu surede dini bir takım ayrılıklar
belirtilmekle beraber en kuşatıcı isim olan İbrahim milleti vurgusu
vardır. Yani hedef yüksek.. Sonra Müminun Suresi’ndeki son, asıl
kurtuluş anlamına gelmiş olur. Nur Suresi’nde ise dünyevi başarıya
açıkça işaret vardır. Nur 55. ayet şöyledir:

25 bknz Enbiya 105
26 bknz Hacc 78
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Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detti:
Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa,
onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip
beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları
korkularından sonra güvene çevirecek. Onlar yalnızca bana ibadet
ederler ve bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkâr
ederse, işte onlar fasıktır.

Hasılı burada dünyevi başarının geleceği ama güzergahın belirtilmesi
gayet önde görülüyor. İşi tam dünya çapında kılacak da budur.
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NUR AYETİ HAKKINDAKİ TENASÜB

Bir defa tablo şöyle:

Nur Suresi’ne adını veren Nur ayeti şöyledir:

Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O'nun nûrunun temsili, içinde kandil
bulunan bir oyuğa benzer. O kandil cam fânûs içindedir. O fânûs, inci gibi
parıldayan bir yıldız gibidir ki, doğuda da batıda da olmayan mübarek bir
zeytin ağacından tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş
değmese dahi ışık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi
nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her
şeyi bilir. (Nur 35)

Burada dikkat edilirse güneşten ve zeytin ağacı ve yağı ile
tutuşturulmuş bir kandilden anlatılıyor adeta. Dikkat çeken konu ise
önceki surede zeytinden sonraki surede güneşten bahis var. Şöyle ki:

Yine Turi Sina'dan çıkan bir ağaç (zeytin yetiştirdik). O yağlı ve
yiyenlere bir katık olan (ürün) bitirmektedir. (Müminun 20)
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Ne yücedir şanı gökte burçlar yaratanın ve orada bir ışık ve aydınlatıcı
bir ay halk edenin. (Furkan 61)

Yine şu dikkat çekiyor ki; kandil kısmı gayet işleniyor. Şöyle bir
durum var:

Yine dikkat çeken; Furkan Suresi’nden sonraki üç surede
TaSinMim, TaSin, TaSinMim şeklinde hurufu mukattaalı başlangıç var
ve bunlar Musa (as)’ın Turi Sina’ya ilk gidişinden ve orada bir ateş
görüşünden bahseden sureler. Lakin bunların ilkinde ağaç ve ateş hiç
geçmez, ikincisinde ateş, üçüncüsünde ağaç geçer. 27 Yani ağaç
finalde geçiyor adeta. Ve Turi Sina’da biten bir ağaç vardı, zeytin. Lakin
doğuya da batıya da nisbet edilemeyen bir zeytin ağacı daha vardı..

27 bknz Şuara 10-17, Neml 7-8, Kasas 30
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Öyle ki ateş değmese bile yağı ışık veren.. İşte böyle metafizik bir
zeytin ağacı görmüş olabilir orada Musa (as)

Tabi bu “manevi nur merkezi”nin nasıl işlediği vs ayrı konular ve
gayb tamamen. Ama bir çağrıştırma da seziliyor fazlasıyla bunun
varlığına dair.
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ANKEBUT-RUM ARASINDAKİ TENASÜB

Rum Suresi, Ankebut Suresi’nden önce inmiş ama metinde sonra..
Şöyle ki:

Bir defa bu iki sure ElifLamMim diye başlıyor. Peşlerindeki iki sure
de.. Fakat öncelikle bu Rum Suresi’nin Ankebut’un sonrasına geçmesi
mevzusu var. Buna dikkat edildiğinde Ankebut’un sonu ve Rum’un başı
şöyle:

Bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette yollarımıza ileteceğiz.
Muhakkak ki Allah iyilik edenlerle beraberdir. (Ankebut 69)

Elif Lam Mim. Rumlar en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Onlar
yenilgilerinden sonra galip geleceklerdir. Bir kaç yıl içinde.. Önce de sonra
da emir Allah’ındır. O gün müminler sevineceklerdir. Allah’ın yardımıyla..
Dilediğine yardım eder. O üstün gelendir, pek merhametlidir. (Rum 1-5)

Bilindiği gibi Rumlar, Perslere yenilmişti ve ayet bir kaç yıl içinde (3-9
yıl arası) galip gelecekler diyor ve bu böyle olmuştur. Öte yandan o gün
müminler de sevinecekler diyor, bunun Bedir ve Hendek savaşı
zamanları olduğu söylenir. Rumların da galebe duruma geçtiği
zamanlar bunlar. İşte burada şu dikkat çekiyor ki, Ankebut Suresi’nin
sonunda da cihad edenlerden bahsediyor. O dönem Mekke Dönemi idi
ve cihad, gayret olarak anlaşılıyordu. Fakat savaşlar bunun o anlamını
öne çıkardı. İşte bu dizayn da ileride müslümanların sevineceği
zamanın kendi savaşlarındaki galebeleri olduğunun altını çiziyor.
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Saniyen bu sureler Mekki’dir demiştik; Ankebut, Rum, Lokman ve
Secde Sureleri.. Mekkiler ve Elif Lam Mim ile başlıyorlar. O da elMekki
kelimesinin yazılışındaki ilk harfler. Şöyle ki: �i:�㠵

Bir de mesela Secde Suresi’nde de “Ona (Kitaba) kavuşacağından
şüphe içinde olma” deniliyor. O da ileride olacak bir şey.

İşte bütün bu vurgular da bu sureler Mekki olduğunda iyi anlaşılır.
Yani bir de bu Mekkiliğin vurgulanması olabilir Elif Lam Mim. Nitekin
bunlardan hemen sonraki Ahzab Suresi Medeni’dir.

Bir de şu var ki, Tin Suresi’nde “Turi Sinaya.. Ve bu emin beldeye..”
(Tin 2,3) diye yemin edilir. Bu Elif Lam Mim grubundan önce de Tas Sin
Mim, Ta Sin ve Ta Sin Mim ile başlayan üç sure vardı. Bunlar Turi Sina
ve Musa (as)’dan gayet bahseden surelerdi. Peşine de bu Elif Lam
Mim’lerin emin belde yani Mekke’ye işareti düşünülesi..
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LOKMAN VE SEBE ARASI MEVZUSU

Lokman ve Sebe Sureleri inişte peşpeşe fakat mushafta aralarına
Secde ve Ahzab Suresi girmiş.. Şöyle ki:

Burada öncelikle şu dikkat çekiyor ki, Lokman ve Sebe Sureleri’nde
Allah’ın herşeyi bildiği, dolayısıyla da levhi mahfuz vurguları gayet var
ve gayet devam niteliğinde sureler.28 Fakat demiştik ki, Elif Lam Mim
grubu var, Lokman Suresi’nden sonra Sebe Suresi de Elif Lam Mim’li.
Fakat sonra da Ahzab Suresi geldi, o da önceki kısmın Mekki olduğunu
belirtmiş oluyor. Peşine Sebe Suresi geldi.. Bu da o araya girişin manalı
olduğunu belirtiyor.

Fakat bir de şu var ki, Secde ve Ahzab Sureleri’nde Hz Muhammed
(sav) -Hz Musa (as) benzetmeleri dikkat çeker. Şöyle ki:

Andolsun Biz Musa’ya Kitabı vermiştik. O halde sen de ona (Kitaba)
kavuşmaktan şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici
kılmıştık. (Secde 23)

Ey iman edenler siz Musa’ya eziyet edenler gibi olmayın. Nihayet Allah
onu, onların dediklerinden temize çıkarmıştı. O, Allah katında itibarlı bir
kimseydi. (Ahzab 69)

28 bknz Lokman 16, 23, 27, 34, Sebe 1-3, 26, 48
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Burada şunu hatırlatalım tekrar, Tevrat’ta “Onlara kardeşlerinin
ortasından senin gibi bir nebi çıkaracağım” denilmekte. Musa gibilik ise
bir tek Peygamberimizde (sav) var. Çünkü kanun kitabı verilen bir tek o,
diğer peygamberlerde hatta Hz İsa’da bu özellik yok. Ona verilen İncil,
genel olarak vaazu nasihat içermekte büyük ölçüde. İşte Secde
Suresi’nde buna açıkça işaret var. Ahzab Suresi’nde ise bir başka gibilik
belirtiliyor. O da Peygamberimizin (sav) yine Musa (as) gibi iki gruba
peygamberlik yapması. Bir Mekke müşriklerine bir de Medine’deki
müslümanlar ve içlerindeki münafıklara.. Hz Musa da hem firavun
kavmine hem daha sonra kendi kavmine peygamberlik yaptı. İşte bu
araya girişte bu gibiliğin altı çizilmiş oluyor.

İkincisi, Ahzab Suresi’nde başka Tevrat metinlerinde geçen
işaretlere de gayet göndermeler var. Örneğin; Hz Peygamber’in (sav)
bir şahit, bir müjdeleyici, aydınlatan bir kandil olarak gönderilmesi..29

ümmetin babası oluşu..30 ona salat edilmesi gereği..31 hatta denilebilir
ki, Davud benzeri çok eşli oluşu..32 Çünkü bir Davud bekleniyordu.33

Ve Davud (as) da evlilikleri dolayısıyla iftiraya bile uğrayan birisiydi34 ve
aynı zamanda komutandı ve Ahzab Suresi’nde Hendek Savaşı da gayet
anlatılır. Hasılı onun da o olduğuna güçlü benzerlikler bunlar. Örneğin,
o olduğu iddia edilen Hz İsa (as) hiç evlenmedi, hiç savaş yapmadı..
Buradan benzerliklerin gücünü anlayalım.

İşte bu delillerden sonra Sebe Suresi’ne geçiliyor. Sebe Suresi’nde
ise ilim verilenlerin Kuran’ın hak olduğunu bileceği, inkarcıların ise
önceki kitabı da bunu da inkar ettiğine dair bir vurgu dikkat çekiyor.
Şöyle ki:

Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek
olduğunu ve onun, mutlak güç sahibi ve övgüye lâyık Allah'ın yoluna
ilettiğini görürler. (Sebe 6)

İnkâr edenler, "Biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla
inanmayız" dediler.. (Sebe 31)

29 bknz Ahzab 45-46, Yeşaya 42: 6-7, 55.3-4
30 bknz Ahzab 6, Yeşaya 9:6
31 bknz Ahzab 56, Mezmurlar 72: 15-17
32 bknz Ahzab 6, 28-38, 50-52,
33 bknz Hezekiel 37: 24-28, Yeşaya 55. bölüm
34 bknz Mevdudi, Sad 22-26 tefsiri
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İLK AYETİN GEÇTİĞİ SURELER MEVZUSU

Hamdle başlayan sureleri işlemiştik. Bunlarda Elhamdü Lillahi
ifadesini baz almıştık. Fatır ve Yasin Sureleri bununla açıklanıyordu.35

Fakat bir de şu dikkat çekiyor ki; içinde ilk ayetin tamamı olan, yani
“Elhamdü liLlahi Rabbil Alemin” ifadesi olan sureler var ve bunların da
sonrası hurufu mukattaalı gidiyor. Şimdi de bunu belirtelim. Tablo
şöyle:

Mavi kısımlar Hurufu mukattaalı sureler, kırmızı kısımlar da içinde
Elhamdü liLlahi Rabbil Alemin geçen sureler.. Dikkat çeken ya
bunlardan sonra hurufu mukattaalı sure geliyor, ya bunlar hurufu
mukattaalı bir grubun başı. Zümer ve Mümin Sureleri’nde ise iki özellik
de var. Ve bu kısım, en uzun hurufu mukattaalı gruptur ve en uzun
sırayla inmiş, mushafta da aynı sıra olan yerdir Kuran’da.

Dolayısıyla bu hamdle başlama, ilk ayeti içerme, gayet bir ölçüt
olarak dikkat çekiyor. Bununla bu yerleşimler açıklanabilir.
Antiparantez, biz burada bizzat surelerin tefsirini yapmıyoruz. O
yüzden “onu nasıl iki cümleyle geçersin” gibi bir durum da yok. Sadece
dizaynın belli bir mantık içerdiğini göstermeye çalışıyoruz. O bakımdan
da gayet uyan bir noktanın görülmesi yeterli bu çalışmada.

35 bknz Tenasüb, 1. bölüm
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AHKAF ZARİYAT ARASI MEVZUSU

İnişte Ahkaf ve Zariyat peşpeşe ama mushafta arada uzunca bir
bölüm var. Şöyle ki:

Burada ilk dikkat çeken Muhammed, Fetih ve Hucurat sureleri,
bunlar Medeni; Elçi’ye itaat edilmesi, cehd, gayret, sadakat gibi
konuları içeriyorlar. Peşine Mekki olan Kaf Suresi geliyor, sonra Zariyat.

Yine dikkat çeken Ahkaf Suresi’nde “Musa’ya indirilen” gayet
sözkonusu edilmekte. 36 Muhammed Suresi’nde ise “Muhammed’e
indirilene iman ederler” diye bir ifade var.37 Dolayısıyla iş burada
tamamen Kuran’a dönmüş şekilde ortaya konuluyor, ikincisi ise hep
bahsettiğimiz, Tevrat’ta “Musa gibi bir nebi” geleceği bildirilmişti.38

Bunun önemli bir yönü de Tevrat gibi bir kitab verilmesidir. Mesela
başka peygamber metinlerinde böyle insanlık tarihini ortaya koyan
kıssalar, toplumsal hükümler, yasalar yoktur. Sadece Tevrat ve Kuran
böyledir. Saniyen; Ahkaf Suresi’nde Tevrat’ın tahrifine de kimi
göndermeler var. Mesela Hud kıssasından bahsedilir39 bu Tevrat’ta
hiç yoktur. Allah’ın gökleri ve yeri yaratıp yorulmadığı vurgulanır, bu

36 bknz Ahkaf 10, 12, 30
37 bknz Muhammed 2
38 bknz Yasanın Tekrarı 18: 15-20
39 bknz Ahkaf 21-26
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Tevrat’ta “yedinci gün dinlendi”ye çevrilmiştir.40 Yine cehennemden
bahsedilir, bu da Tevrat’ta geçmeyen konulardan.. Hasılı Tevrat’ın
gayet tahrif olduğu da alttan alta belirtiliyor. Burada kimisi diyebilir ki,
bunca tahrif olmuş bir metne o zaman nasıl güveneceğiz? Burada
güvenin yönü mühim. Musa benzeri bir nebi derken, Tevrat benzeri bir
kitap verilmesi noktasında bu durum anlaşılıyor, Kuran pek çok
kıssaları, konuları düzeltirken ve aktarırken büyük bir akliyyet ve delil
ortaya koyuyor, ümmi birisi bunları yapamaz vs. İşte bütün bu
bakımlardan Tevrat işlevsel. Ama bu çerçeve bir görülecek..

Muhammed Suresi işte bu çerçevede vurgular da içerir. Şöyle ki:

Rabbinin katından açık bir delil üzere bulunan, kötü işi kendine süslü
gösterilen ve arzularına uyan kimseler gibi midir? (Muhammed 14)

Onlar Kuran’ı iyice düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri
mi var? (Muhammed 24)

Yine Muhammed Suresi’nde cihad emredilince bundan kaçmaya
çalışanlardan bahsedilir. Bu da Musa (as) kıssalarında olan bir şey. Yani
münafıklarla çok muhatap olma bir benzerlik. Fakat bundan sonraki
Fetih Suresi örneğinde görüleceği gibi bir fark da var ki, o da iman
ehlinin yeterince olup sonucun alınmasıdır. Çünkü Musa (as)’ın
kavmine arzı mukaddes kırk yıl haram kılınmıştı, tam tersi.41

Hasılı görüldüğü üzere “Musa benzerliği” önemli bir izlektir
konularda. Çünkü çok mühim bir delildir, bunu da anlayalım deriz. Yine
Hucurat Suresi de bu çerçevede görülebilir, çünkü Elçi’ye itaat edilmesi
gereği işleniyor.

Öte yandan, Fetih Suresi’nin sonunda bir ekin benzetmesi yapılır.
Gönderilecek Elçi’nin başarılı olacağının da önceki kitaplarda olduğu
belirtilir. Ki öyledir.42

İşte bu surelerden sonra Kaf Suresi geliyor ve sonra Zariyat. Zariyat
Suresi’nde ise günümüzde gayet anlaşılan kimi kainat gerçeklikleri

40 bknz Ahkaf 33, Yaratılış 2: 2
41 bknz Maide 21-26, bu kıssa Tevrat’ta da vardır.
42 bknz Yeşaya 55. bölüm, Yeşaya 61: 11, Markos 4: 1-34
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var.43 Ve öncesindeki Kaf Suresi’nde de “Musa’nın kitabına”
gönderme yapılmadan kainat gerçeklikleri gayet belirtilir.44 İşte
böylece araya giriş önden ve arkadan bağlantılar taşıyor.

43 Kainatın genişlediği (bknz Zariyat 47), ayrıca surenin başlangıcı bigbang, atom ve yıldızların oluşumunu
çağrıştırıyor (bknz Zariyat 1-3)
44 bknz Kaf 6, 15, 38
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YEMİNLE BAŞLAMAMEVZUSU

Zariyat Suresinde peşpeşe devam eden uzunca bir yemin ve sonra
“hesap günü gelecektir” denilir. Tur Suresi’nin başında da yeminler ve
“azap vuku bulacaktır” denilir. Bu peşpeşe yeminlerle başlama,
metinde ilk defa olmuyorsa da uzunluk açısından ilk denilebilir ve
yeminin cevabı açısından dikkat çekici bir benzerlik var. Zariyat 67, Tur
76. inen sure. Yani inişte pek uzak değiler ama iniş sıraları farklı. Bu iki
surenin öncelikli uyumu bu. Bir de bunların peşine Necm Suresi
yeminle başlıyor, Zariyat’dan önceki Kaf Suresi de yeminle başlıyor.
Onlardaki yeminler kısa, lakin yeminle başlayan sureler bu surelerin
peşpeşeliği enteresan. Çünkü Kuran’ın son kısmında yeminle başlayan
sureler çok. Burada az ve peşpeşeler.. O açıdan bu yeminle başlayan
surelerin peşpeşe gelmesi, peşpeşelikte bir ölçü gibi..

Nitekim; bundan önce Yasin, Saffat ve Sad sureleri, Zuhruf ve Duhan
sureleri de yeminle başlamakta ve peşpeşeler..

Hatta şu bile dikkat çekici ki ortadaki sureler en çok yeminle başlıyor.
Mesela Saffat Suresi’nde 3 yeminle başlanıyor, Yasin ve Sad’da birer
tane. Zuhruf ve Duhan’da da birer ve aynı yemin var. Zariyat’da 4+1
(biri biraz ayrı), Tur’da 5 yeminle (biri iki ayette) başlanıyor. Necm ve
Kaf Surelerinde ise birer yeminle..

Antiparantez; bunların kimisinde hurufu mukattaadan sonra yemin
başlıyor kimisinde direkt başlıyor. O bakımdan yeminle başlayan
sureler sayımı kimi yerde farklı, lakin hurufu mukattaadan sonra
yeminin gelmesi de yeminle başlamak oluyor. Biz buna göre saydık
diyelim.

Öte yandan Kuran’ın son kısmındaki yeminle başlayan sureler ille de
peşpeşe gelmiyor ama bu başlangıç kısmında bir peşpeşelik dikkat
çekici. Fakat diğerlerinde de peşpeşelik gayet var denilebilir. Onları da
sayalım.

Kalem, Kıyame, Mürselat, Naziat tek geçiyor, Buruc ve Tarık peşpeşe,
Fecr, Beled, Şems, Leyl, Duha peşpeşe, Tin, Adiyat, Asr tek geçiyor.
Lakin tek geçenlerin de bir peşpeşeliği dikkat çekici diyelim. Hasılı
mutlak bir matematik olmasa da bir düzen dikkat çekiyor bu konuda.
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SON AYET VE İLK AYET MEVZUSU

Sure sonları ve peşine gelen sure başı tenasübte mühim noktalardan
biri. Ama belli yerlerde bu durum gayet barizleşiyor. İşte anlatımımızda
sırası gelen kısım bu şekil. Şöyle ki:

Zariyat Suresi’nin son ayeti şöyledir: Vaadedildikleri günlerinden
dolayı vay o inkâr edenlerin hâline! (Zariyat 60)

Peşine Tur Suresi’nde yeminler edilir ve “Şüphesiz ki Rabbinin azabı
kesinlikle olacaktır.” (Tur 7) denilir.

Tur Suresi’nin son ayeti ise şöyledir: Gecenin bir bölümünde ve
yıldızların batışının ardından onu tesbit et. (Tur 49)

Necm Suresi’nin ilk ayeti ise şöyle: Battığı zaman yıldıza andolsun!
(Necm 1)

Necm Suresi’nin sonlarında şöyle denilir: Yaklaşan yaklaştı.. Onu
Allah’tan başka açığa çıkaracak yoktur. (Necm 57-58)

Kamer Suresi’nin ilk ayeti şöyle: Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. (Kamer
1)

Kamer Suresi’nin sonunda şöyle denilir: Güçlü bir Melik’in yanında
doğruluk koltuklarındadırlar.. (Kamer 55)

Rahman Suresi’nin başında şöyle denilir: Rahman!.. (Rahman 1)

Halbuki nüzül sıraları gayet farklı. Şöyle ki:
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AYIN YARILMASI MESELESİ

Kamer Suresi’nin başında geçen ayın yarılması hadisesi gayet gizemli
bir konudur. Çünkü neden yarıldığı geçmiyor, yarılmış da onu mu
söylüyor, ileride mi yarılacak, çünkü kıyamet yaklaştı ay yarıldı diyor, o
da tartışmalı. Dolayısıyla gayet gizemli. Acaba surelerin dizilişi bu
konuda bir şey diyor mu?..

Bir defa önceki sure Necm Suresi’dir ve orada Şira Yıldızı’ndan
bahsedilir. Şira yıldızı, gökteki en parlak yıldız olan Sirius’tur.
Araştırmalar sonucunda bu yıldızın aslında iki yıldızlı bir sistem olduğu
çıktı. Biri normal yıldız, öteki beyaz cüce.
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Tekvir Suresi’nde de “Güneş dürüldüğünde..” (Tekvir 1) denilmekte.
Bu ise “kızıl dev olduktan sonra beyaz cüce olduğunda” demektir.
Yıldızların seyrinde bu durum belli. İşte Kamer’in öncesinde “beyaz
cüceye” gönderme var, sonrasındaki Rahman Suresi’nde ise “Gök
yarılıp da erimiş yağ gibi kırmızı bir gül olduğunda..” (Rahman 37)
demekte ve kızıl dev oluşa bir gönderme var. İşte bu tablo içerisinde
kıyametin güneşin kızıldev oluşuyla alakalı olduğu anlaşılıyor. Başka
ayetlerde geçen denizlerin kaynatıldığı gibi sahneler de bununla
uyumlu. İşte bu kızıldev oluşta güneş dünyaya çok yaklaşacak ve büyük
ihtimal ayı yutacak ve ayetteki “ay yarıldı” ifadesi de bununla uyumlu.

Beri yandan Rahman Suresi’nin başında şöyle denilir: “Güneş ve ay
hesap iledir” (Rahman 5) Güneş ve ayın hesap ile olması ise seyirlerinin
hesap ile olması olduğu gibi eğer güneşin ayı yutacağı kozmolojik bir
gerçekse bu da “hesap iledir” ifadesine uygun.

Elbette bu Peygamberimiz (sav) zamanında mucize olarak ay
yarılmadı anlamında değil. Fakat günümüzde öne çıkan anlam bu
olarak gözüküyor denilebilir.
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AÇIKLAYICILIK MEVZUSU

Rahman Suresi’nin son kısmında iki cennetten bahsedilir.45 Lakin
bunların hangisi daha üstün tartışılmıştır.46 Ya da iki gruptan mı
bahsediliyor burada, kim bunlar..47

İşte Vakıa Suresi’nde insanların üç sınıf olduğu belirtilir: Sağın
adamları, solun adamları ve sabikun.48 Sonra öne geçenlere verilen
cennetten bahsedilir.49 Peşine diğer cennetten..50 Böylece iş
netleşmiş olur. Halbuki Vakıa Suresi, Rahman Suresi’nden sonra
inmemiştir, Rahman 97, Vakıa 46. inen sure. Lakin tam peşine yakışır
durumda ve öyle..

Elbette Kuran’da her müphemi peşindeki sure açıklayacak diye bir
durum yok. Ama buradaki peşpeşelik de çarpıcı ve açıklayıcı, bunu
belirtmek gerek.

Öte yandan Vakıa Suresi’nde de Sabikun için çoğu öncekilerden, bir
kısmı için sonrakilerden denilmekte.51 Burada da bu öncekiler,
sonrakiler kimdir tartışması yapılmış. Önceki ümmetler çoktu, biz
sonrakiler mi oluyoruz, ashab öncekilerdi, daha sonra gelenler
sonrakiler mi?.. Buna da Hadid Suresi izah edici gibidir. Çünkü der ki:

Size ne oluyor ki, mallarınızı Allah yolunda harcamıyorsunuz? Oysa
göklerin ve yeryüzünün mirası Allah'ındır. Sizden Mekke fethinden önce
malını harcayıp savaşanlarla fetihten sonra harcayıp savaşanlar bir
değildir. Öncekilerin derecesi, bunlardan daha büyüktür. Ama Allah
hepsine de yine en güzel mükafatlar vaat etmiştir. Allah tüm
yaptıklarınızdan haberdardır. (Hadid 10)

Dolayısıyla zor zamanda işe sahip çıkanlar öncekiler olmakta. Fakat
işler yine zora girince onlara benzer bir taife gerekecektir ileride..
Böyle denilebilir.

45 bknz Rahman 46-76
46 bknz Elmalılı, Rahman 62 tefsiri
47 bknz Mevdudi, Rahman 62 tefsiri
48 bknz Vakıa 7-11
49 bknz Vakıa 15-26
50 bknz Vakıa 28-38
51 bknz Vakıa 13-14
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Bir de Vakıa 75-79’da şöyle denilir:

Yıldızların yerlerine yemin ederim. Bilseniz bu ne büyük bir yemin.
Şüphesiz ki o kerim bir Kuran. Saklı bir kitapta. Temizlenenlerden başkası
dokunamaz ona.

Burada da Kuran’ın mana boyutlarına bir gönderme var gibidir ve
ulaşılması gereğine.. Nitekim bir hadiste hakikatler için “Süreyya
yıldızında olsa” ifadesi kullanılmıştır. Şöyle ki:

Ebu Hureyre (ra) dedi ki: Biz Peygamberimizin (sav) yanında
oturuyorduk. Kendisine el-Cumua Sûresi indirildi. Onu okudu. “Onlardan
henüz kendilerine katılıp erişmemiş bulunan diğerlerine dahî” (onu elçi
olarak gönderen) âyetine vardığı zaman, bir adam “Yâ Rasûlallah! Bize
henüz katılmayanlar kimlerdir?” diye sordu. Rasûlullah bir cevâp vermedi.
Bu suâli üç defa sordu. Selmân el-Fârisî aramızda idi. Rasûlullah elini
Selmân’ın üzerine koydu. Sonra: “Eğer îmân Süreyya yıldızında olsaydı
şunlardan birtakım adamlar -yâhud bir adam- muhakkak ona uzanıp
alırlardı” buyurdu. [Buhari-Tefsir 62]

İşte bu anlamda Hadid Suresi’ndeki bir ayet de yönlendirici. Şöyle ki:

İnananlar için hâlâ vakit gelmedi mi ki, kalpleri Allah'ın zikrine ve inen
Kur'ân'a karşı saygı duyup yumuşasın ve bundan önce kendilerine kitap
verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle, kalpleri katılaşmış,
çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar. (Hadid 16)
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MÜSEBBİHAT MEVZUSU

Sebbeha liLlahi ya da Yüsebbihu liLlahi şeklinde “Allah’ı tesbih
etti/tesbih eder” diye başlayan sureler Müsebbihat olarak
adlandırılmıştır. Bunların Kuran’da yakın geçtiği dikkat çekiyor. Şöyle
ki:

Burada koyu renkli olanlar müsebbihat sureleri. Bu surelerin arasında
ise Mücadele, Mümtehine ve Münafıklar Suresi var.

Bunlardan Haşr Suresi ve Saff suresi kelimesi kelimesine aynı ayetle
başlar, diğerleri biraz farklıdır. Haşr Suresi’nde peygamberimizi
öldürmeye çalışan ve bu yüzden sürgün edilen Yahudi Nadr oğullarından
bahsedilir. Saff Suresi’nde ise Hz İsa’nın tebliğindeki güçlükler işlenir.
Bilindiği gibi onu da öldürmeye çalışmıştılar ve Roma işgali sonucu sürgün
edilmiştiler. Aralarındaki Mümtehine Suresi’nde kafirleri dost edinmeme
vurgusu vardır. Lakin en nihayetinde bu dost edinmemenin “Allah’ın
gazap ettiği bir kavmi edinmeyin” şeklinde olması.
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Daha öncesindeki Hadid Suresi’nin sonunda Ehli Kitab’a “iman edin”
uyarısı yapılır..52 Sonra Mücadile Suresi’nde gizlice konuşan, Allah ve
Resülüne düşmanlık eden Yahudi ve münafıklardan bahsedilir. Cuma
Suresi’nde ise Tevrat yükletilip de onu taşımayanlar kitap yüklü eşekler
olarak tabir edilir.53 Bütün buralarda tema Ehli Kitab’ın sırf hasetten
inanmama inadının belirtilmesi. Münafikun Suresi’nde ise bununla aynı
sebepten iman etmeyen ama başka bir sınıf olan münafıklar belirtilir.
Tağabün Suresi’nde ise şöyle denilir:

Daha önce inkâr edip de inkârlarının cezasını tadanların haberi size
gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap da vardır.

Bu, elçilerinin onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da "(Bizim
gibi) insanlar mı bizi doğru yola iletecekmiş?" deyip de inkâr etmeleri ve
yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını
göstermiştir. Allah, her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye lâyıktır.
(Teğabün 5-6)

Bunların sonundaki Talak ve Tahrim Sureleri de böyle olmama
hususunda uyarılar taşımakta denilebilir.

52 bknz Hadid 28,29
53 bknz Cuma 5
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KALEM SURESİNİN YERİ MEVZUSU

Kalem Suresi’nin yeri gayet enteresan. Tam bir araya girme söz
konusu. Şöyle ki:

Mülk, Hakka ve Mearic Sureleri’nde inkarcılara dünyevi ve uhrevi
tehditler vardır. Kalem Suresi’nde ise Bahçe Sahipleri kıssası, yani
dünyevi bir azap örneği ve Hz Peygambere (sav) “Yunus gibi olma,
sabırlı ol” uyarısı vardır.54 Dikkat çeken ilerideki Nuh Suresi’nde ise
Nuh (as’ın uzun mücadelesi ve bedduası var. Hasılı akışta, bu tehditler
böyle sürüp gidecek, fakat en nihayetinde beddua zamanı da gelebilir
hissiyatı veriliyor.

Burada dikkat çeken bir başka mevzu da şu ki; Mülk Suresi’nde
göğün korunduğu, şeytanların taşlandığı geçer.55 Denilmekte ki vahyin
başlamasıyla bu böyle oldu.56 Yani şeytanların taşlanamsı vahyin
başlamasına işaret ediyor bir nevi. İşte bundan bahseden sureden
sonra da ilk surelerden Kalem Suresi geliyor. Nitekim yine bu
taşlamadan bahseden Cin Suresi’nden sonra da inişte 3. ve 4. sure olan
Müzzemmil ve Müddessir Sureleri geliyor. Şöyle ki:

54 bknz Kalem 48-49
55 bknz Mülk 5
56 bknz Cin 8-10
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Hasılı taşlamadan bahis ve peşine ilk inen sureler.. Vahyin
başlamasını çağrıştıran bir nokta. İkincisi; Peygambere en çok yapılan
itham mecnun yani cinlenmiş idi. 57 Bunu da reddeden bir akış.. Hatta
Cin Suresi’nde cinlerden bir taifenin onu dinlemeye geldiği belirtilir.
Dolayısıyla “ne mecnunu, cinlenmişi, onlara öğüt verdi” deniliyor sanki
akışta..

57 bknz Kalem 2, 51
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”FİRAVUNA GÖNDERİLENMUSA” MEVZUSU

Müzzemmil Suresi’nde “Firavuna bir elçi gönderdiğimiz gibi size de
gönderdik” denilir.58 Peşine, Müddessir Suresi’nde Mekke
müşriklerinden adeta tipik bir firavun işlenir.59 Müzzemmil ve
Müddessir Sureleri inişte ve mushafta peşpeşe.

Buna benzer bir durum, mushafta peşpeşe (79-80) geçen, Naziat ve
Abese Sureleri arasında da sözkonusu. Onların iniş sırası ise gayet farklı;
81 ve 24. Şöyle ki:

58 bknz Müzzemmil 15-17
59 bknz Müddessir 11-30
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Buradan çıkan sonuç ise şu gibi:
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KIYAMET VE İNSAN ARASINDAKİ TENASÜB

Kıyamet Suresi ve peşinde gelen İnsan Suresi arasında gayet
bağların olduğu görülüyor. Şöyle ki:
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MÜRSELAT VE NAZİATTAKİ YEMİNLER

Mürselat ve Naziat Sureleri yeminlerle başlamaktadır. Fakat bu
yeminlerin neyle alakalı olduğu biraz belirsizdir, pek çok görüşler vardır.
Şöyle ki:

Bu surelerin arasında ise Nebe Suresi var.
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Nebe Suresi’ndeki bir ayet ise iki yemini de açıklar gibi.. Şöyle denilir:

Ruh ve melekler, saf saf olup durduğu gün, Rahman’ın izin
verdiklerinden başkaları konuşamazlar. Konuşan da doğruyu söyler.
(Nebe 38)

Buradaki ruh insan ruhu da olabilir Cebrail de.. Naziat’ta ruhu insan
ruhu olarak almak daha evla,60 öncesindeki Mürselat’ta ise Cebrail
olarak..

Devam edersek; bu surelerden sonra Abese ve Tekvir Sureleri var.
Birinde melekelerin üstünlüğünden ötekinde Cebrail’in üstünlüğünden
bahsedilir. Şöyle ki:

60 Mesela Nazmüd Dürer sahibi Bikai, Naziattaki yeminleri bu ayetle açıklamıştır.
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ABESE TEKVİR ARASINDAKİ TENASÜB

Abese Suresi’nin sonu ve Tekvir Suresi’nin başı gayet paralellikler
içeriyor. Şöyle ki:

Dikkat edilirse Abese Suresi’nin sonunda müminlerin yüzünün
parıldayacağı, kafirlerin yüzüne bir karanlık çökeceği geçiyor. (Abese
38-41)
Tekvir Suresi de güneş dürüldüğü zaman gibi ifadelerle başlıyor.

(Tekvir 1-2)
Bu çarpıcı bir uyum.

Sonra Abese Suresi’nde kişinin kimlerden kaçacağı belirtilirken kız
çocuğu geçmiyor. Tekvir Suresi’nde ise sadece kız çocuğu geçiyor.
(Abese 33-37, Tekvir 8-9)
Öte yandan şu dikkat çekiyor ki; Abese Suresi’nde “dünyadayken iyi

oldukları” sayılıyor. Mesela bir başka ayet dizisinde de şöyle denilir:
Dost dostun halini sormaz. Birbirlerine gösterilirler. Suçlu kişi keşke

ister ki; o günün azabına karşılık oğullarını fidye versin.. Eşini ve
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kardeşini.. Onu barındıran sülalesini.. Ve yeryüzünde bulunanların
hepsini, ki tek kendini kurtarabilsin. (Mearic 10-14)

Bu ayetlerde “benihi” ifadesi geçiyor ve “oğullarını” demek. Elbet
genel olarak “çocuklarını” anlamında.. Ama cahiliyye devrinde oğullar
son derece önemsendiğinden ona özel bir vurgusu da var. Özellikle de
kız çocuğuna “niye öldürüldüğünün sorulacağı” vurgulanıyorsa..
Dolayısıyla bu da çarpıcı bir vurgu.

Bir başka dikkat çeken husus ise, Abese Suresi’nin son ayeti, “onlar
kafirler ve facirlerdir” şeklindedir. Peşine Tekvir Suresi, kıyameti en
çarpıcı şekilde işleyen sure. Mesela hadiste şöyle geçer: Her kim
Kıyamet gününe gözüyle görüyormuş gibi bakmayı arzu ederse Tekvir,
İnfitar, İnşikak sûrelerini okusun. (Tirmizi-Tefsir 74)

Bir de şu var ki ki, kıyamet sadece kafirlerin üzerine kopacaktır.
Hadiste şöyle geçer: Kıyamet sadece şerir/kötü insanlarin üzerine
kopacaktır. (Müslim, Fiten 131)

İşte bu dizayn da bunu çağrıştırır bir şekilde.
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İNFİTAR, İNŞİKAK VE MUTAFFİFİN

İnfitar ve İnşikak sureleri iniş sırasında 82 ve 83. sureler ve mushafta
da öyle olacaklerken adeta aralarına iniş sırasına göre 86. sure olan
Mutaffifin suresi girmiş. Şöyle ki:

Bunlar surelerin ilk ayetleridir. Dikkatimizi çeken, İnfitar ve İnşikak
Sureleri’nde kıyametten bahsederken Mutaffifin suresine baktığımızda;
ölçüye tartıya dikkat etmeme eleştirisi görüyoruz. Bu ise toplumun
kıyametidir adeta. İnfitar ve İnşikak surelerinde ise yerdeki kıyamet var.
Bir de özellikle göğün yarılması.

Beri yandan Rahman Suresi’nde şöyle denilir:

Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Sakın ölçüde taşkınlık etmeyin. Tartıyı
adaletle yapın, ölçüde eksiklik yapmayın. (Rahman 7-9)
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Yani Rahman Suresi’nde gökteki -buna atmosferdeki diyebiliriz-
ölçüyle insanlar arasındaki ölçü tartı işi arasında bağ kuruluyor.
Mutaffifin’in göğün yarılmasından bahseden kıyamet sahneleri arasına
girmesi de toplumun kıyameti noktasında bu benzeşimi hatırlatıyor
açıkça. Ya da kıyamet bir şekilde gelecek ama getirilmesi de
sözkonusu.

İkincisi; ölçüye tartıya dikkat etmeme, sadece maddi şeyleri ölçme
tartma konusu olmasa gerek. Sonuçta insan akıl sahibi ve önemsemesi,
kabul etmesi gereken konular var ve bunlar asıldır. Mesela ayette şöyle
denilir:

"Rahmân çocuk edindi” dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya
attınız.
Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından

yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek! Çünkü Rahmân’a çocuk yakıştırıyorlar.
Halbuki çocuk edinmek Rahmân’ın şanına yakışmaz. (Meryem 88-92)

Yine Kuran'daki en ağır ifadelerden birisi, Müddessir Suresi'nde
ayetleri ölçüp tartan ve en sonunda "bu insan sözüdür" diyen kişiye
yapılır. Bunlara da ayrıca dikkat.
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BURUC VE TARIK ARASINDAKİ TENASÜB

Buruc ve Tarık Sureleri arasında gayet bağlantılar dikkat çekiyor. Bir
defa öncelikle yeminle başlıyor bu iki sure ve gökteki şeylere yeminle
başlıyor. Yani gayet uyumlu ama iniş sıraları farklı, mushafta
peşpeşeler.. Bir de dikkat çeken Buruc Suresi’nde “şahide ve şahit
olunana” diyor Tarık Suresi’nde ise “Hiç bir nefis yoktur ki üzerinde bir
gözetleyici olmasın” diyor. Bunlar bağlantılı gözüküyor. Şöyle ki:

Bunlar surelerin giriş ayetleridir. Buruc Suresi, Kuran’ın levhi
mahfuzda olduğunun belirtilmesiyle biter. Şöyle ki:

Hayır o değerli bir Kuran’dır.
Levhi mahfuzda/korunmuş bir levhadadır.. (Buruc 21-22)
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Vakıa Suresi’nde de “Şüphesiz ki o kerim bir Kuran, saklı bir
kitapta” denilmekteydi. “Ve yıldızların yerlerine yemin ederim” diye
başlamaktaydı o kısım.61 Burada da yıldızlara, burçlara yeminin
arasında böyle denilmiş oluyor. Bu levhi mahfuzun gökte, göğün
ötesinde oluşuna işaret denilebilir.

Öte yandan önceki surlerden de gelen bir konu var şöyle ki:

Öncesindeki sureler; Tekvir, İnfitar, Mutaffifin ve İnşikak idi..
Bunlar ise kıyametten bahseden ve gök aleminin bozuluşundan
bahseden sureler..

61 bknz Vakıa 75-79
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Yani bu dizayn karıştırmamamıza yardımcı oluyor.
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IŞIK VE KARANLIK-VARLIK VE YOKLUK-HAK VE BATIL

Ğaşiye ve Fecr Surelerinde bir tür açıklayıcılık seziliyor. Şöyle ki:

Bunlar, surelerin ilk ayetleridir.

Ğaşiye örten kaplayan demektir. Mesela Ğaşa, Gece için de kullanılan
bir kelimedir. Bilindiği gibi başka ayetlerde güneşin dürüleceğinden,
yıldızların silineceğinden, göklerin dürüleceğinden bahsedilmekte. Bu
ise adeta kainatı kaplayan bir gecedir, ışıksızlıktır, tam bir fesadtır.
Peşine ise Fecr Suresi geliyor. Fecr ise bilindiği gibi güneşin doğuşunun
başlangıcı. Bu şekilde ise varlığın doğuşuna işaret oluyor adeta. Tekvir
15-18 de böyle okunabilir misal.

Hayır, yemin ederim o sinenlere..
O akıp akıp yuvasına gidenlere..
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Başladığı/sabaha yakın zamanki geceye..62

Ağardığı zaman sabaha.. (Tekvir 15-18)

Bütün maddenin sonunda kara deliklerce yutulacağı öngörülüyor.
Sonra başladığı/sabaha yakın zamanki geceye denilir, sonra da ağardığı
zaman sabaha denilir..

İşte bu akış bu sureler arasında da hissediliyor.

Öte yandan Fecr Suresi’ndeki on gecenin Zilhiccenin ilk on gecesi
olduğu söylenir. Burada dikkat çeken onuncu geceden sonraki gündüz
bayramdır ve Kabe’ye, Rabbin evine gidilecektir. Öbür dünyada da
Rabbin huzuruna çıkılacak.. Sonra; “çifte ve teke” deniliyor. Buna da
şöyle bakılabilir bu çerçevede; gece-gündüz akışı bu dünyada var, öbür
dünyada hep gündüz olacağı söylenmekte.63 Dolayısıyla gece-gündüz
çift, bu dünya, tekse gündüz, öbür dünya olur. “Geçmekte olan
geceye”64 ifadesi de varlığın sükutuna götürülebilir ve bunun
geçmesine.. Adeta “son gece”dir bu.
Beri yandan ise Beled Suresi ile de bir alaka var. Çünkü bu emin
beldeye de güneş doğmak üzere ve kalıcı bir hak bu. Kuran ve İslam,
öyle ya da böyle kalıcıdır, adeta ahiret güneşi gibi.. Yine babaya ve
oğula yemin de bunu çağrıştırır. Çünkü Peygamberimiz “Ben babam
İbrahim’in duası, kardeşim İsa’nin müjdesi, annemin rüyasıyım”
demiştir. 65 Bu, Kuran’da da geçen bir duadır.66 Beri yandan Hz İsa,
İncillerde Göklerin Egemenliği diye bir kavram kullanır ve bu kavramı
hem ahiret hem de dünyadaki İslam hakimiyeti için kullanır. Buradaki
akış da bunu çağrıştırıyor.

62 Burası iki anlamlıdır.
63 bknz İbni Kesir, Meryem 62 tefsiri
64 bknz Fecr 4
65 Müsned 4/127-128 5/262
66 Bakara 129
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IŞIK-VAHİY

Şems, Leyl, Duha surelerinde gündüz-gece-gündüz akışı dikkat çeker.

Duha Suresi, belli bir süre vahyin kesilmesinden sonra gelmiştir.
Denilmiştir ki Fecr Suresi’nden sonra vahiy kesildi. Yine denilmiştir ki,
Müddessir Suresi’nden sonra kesildi, Necm Suresi’nden sonra
kesildi..67 Yani nüzül sırası da yer yer gayettartışmalı. Lakin Leyl (Gece)
Suresi’nden sonra kesilmediği belli. Fakat mushafta ondan sonra
geliyor Duha (Kuşluk vakti) Suresi. Gece’den sonra gündüz gibi..
Burada vahyin ışıklığı boyutu yine vurgulanmış oluyor yani, dikkat..
İnşirah Suresi de zaten nüzül sırasında da mushaf sırasında da
Duha’dan sonra geliyor ve teskin boyutu orada da gözüküyor.

67 bknz Kuran Yolu Tefsiri
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Burada Şems Suresi de Leyl’den önce gelmekle vahyin olduğunu ve
kesildiğini çağrıştırıyor. Beri yandan Şems Suresi’nde yine Araplara
gelen bir nebi olan Salih (as)’dan bahsedilir ama onu dinlemediler ve
helak oldular. İşte bu da bir kesinti gibi ve yeni vahiy geliyor onlara.
Hasılı ikili bir vurgu oluyor böyle.
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ALAK SURESİ’NİN YERİ

Alak Suresi ilk beş ayet, bilindiği gibi, ilk vahiydir. Ama Kuran’da 96.
surenin başında. Lakin buraya gelişte ve geçişte buna dair gayet
işaretler dikkat çekiyor. Öncelikle önceki ve sonraki sure başlangıçları
şöyle:
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Burada öncelikle dikkat çeken, bir defa yeminle başlayan surelerin
en ziyade peşpeşe geldiği bir bölümden sonra geliyor Alak. Bir de
vahye işaret taşıyan semboller çok. Öncesindeki Tin Suresi’de böyle.
Tevrat’ta “Rab Sina’dan geldi, onlara Seir’den doğdu, Faran Dağı’ndan
parladı” diye bir bölüm olduğunu söylemiştik. Tin Suresi’nde de “İncire,
zeytine.. Sina Dağına.. Ve bu emin beldeye..” diye üç yemin var ve
Tevrat’taki bölümün ikisini içeriyor. Zaten çokça anlaşıldığı gibi; Sina
Dağı Musa’ya, Seir İsa’ya, Faran da Hz Muhammed’e işaret değildir.
Sadece Hz Musa ve Hz Muhammed’e direkt işaret vardır orada. Çünkü
Seir belli biriyle alakalı bir yer değil, sadece İsrailoğullarının Kenan
Diyarına gidişini simgeleyen bir yer. Şöyle ki:

Hatta Faran’ı da öyle düşünüyorlar.. Lakin Hz İsmail’in Faran’a gittiği
Tevrat’ta geçiyor.68 Hasılı Faran, Mekke’dir ama Seir başka bir yer
değil, burasıdır. Dolayısıyla Kenan diyarına gidişi, Kenan diyarını
simgeliyor. İncir ve zeytin de Kenan diyarını simgeleyen şeyler olarak
görülebilir. Çünkü oradaki nebilere kanun verilmedi. Zaten Tevrat’taki
ilgili ayetin devamı da şöyle. “Onbinlerce kutsalıyla geldi, sağ elinde
onlar için kanun ateşi vardı”69 Hasılı burada ayrıca “kanun verilen
birisi”nden bahsediliyor. Yani bu mevzuda ayrı olan Sina ve Faran, ya
da Sina ve “bu emin belde”dir. Çünkü Hz Musa (as) gibi bir nebi
gelecekti. O da bir tanedir. Hatta zeytin Tevrat şeriatını, incir Kuran
şeriatını simgelemekte de denilebilir. Çünkü daha kolay.. Ama daha

68 bknz Yaratılış 21: 21
69 bknz Yasa’nın Tekrarı 33: 2 (İbranice versiyonuna bakılmalı)



62

ziyade şöyle denilebilir. İncir ve zeytin Filistin’i simgelemekte ve vahyin
o bölgeden bu bölgeye geldiğini.. Çünkü mesela Hz İsa, İncillerde şöyle
der: “Bu nedenle size şunu söyleyeyim; Tanrı’nın egemenliği sizden
alınacak ve onun meyvalarını yetiştiren bir halka verilecek” (Matta
21:43) Tabi burada vahyin sorumluluğu da hatırlatılmış oluyor.

İşte bunlara işaretten sonra ilk vahiy olan Alak ilk beş ayet geliyor
metinde.

Peşine ise ilk vahyin geldiği gece olan Kadir Gecesi ile ilgili sure var.
Peşine de o vahyin içeriğine dair, önceki kitapları içericiliği ve
düzelticiliğine dair bir sure, Beyyine Suresi..
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ZİLZAL ADİYAT KARİA ARASINDAKİ TENASÜB

Zİlzal ve Karia surelerinde kelebek ve çekirge benzetmeleri
hatırlatılıyor. Zilzal Suresi’nde bu örtüktür.

Burada şunu hatırlatmalı ki, çekirge benzetmesi açık şekilde Kamer 7.
ayette geçer. Şöyledir: “Gözleri düşkün sanki yayılan çekirgeler gibi
kabirlerinden çıkarkar”

İşte bu Zilzal Suresi’ndeki vurgularda da düşündürülüyor.

Çekirgenin özelliği ise toprak altında yumurtalarını bırakması ve
oradan çıkılması. Keleşebek ise ikinci yaşam anlamında dirilişi simgeler.
Çünkü önce tırıl iken sonra koza örer ve kelebek olarak çıkar. İşte bu iki
böceğin çıkışı da toplu haldedir. O da mehşeri çağrıştırıyor yani. Öte
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yandan bu benzetmelerin yapılması acaip bir ilmi seviye istiyor, buna
da dikkat.

Yine Adiyat Suresi’nde gelirsek orada da aslında çekirgelerin
kastedildiğini görüyoruz. Öncelikle; Adiyat Suresi’nin başında geçen
atlar (atlılar) olarak gözüküyor. Acaba Adiyat Suresi’nin başındaki
baskın yapan atlar (atlılar) ne atlarıdır? Kimisi demiştir ki bunlar
soygunculardır, kimisi demiştir ki müslüman mücahidlerdir. Denilmiştir
ki; çünkü surede insanın mal hırsından bahsediliyor.. Öte yandan, ama
bu atlara yemin edilmesi meselesi var. Burada bir başka bakış açısı şu
olabilir ki, Tevrat metinlerinde, yoldan çıkan Yahudilerin üzerine
gönderilecek ordulardan bahsedilir. Bunlardan biri de çekirge
ordusudur. Şöyle geçer:

Atlara benziyorlar, Savaş atları gibi koşuyorlar. Savaş arabalarının,
anızı yiyip bitiren alevlerin çıkardığı gürültüye benzer bir sesle, savaşa
hazırlanmış güçlü bir ordu gibi sıçraya sıçraya dağları aşıyorlar. Uluslar
onların karşısında dehşete düşüyor; herkesin beti benzi soluyor. Yiğitler
gibi saldırıyorlar, askerler gibi surları aşıyorlar. Dosdoğru ilerliyorlar,
yollarından sapmadan. İtişip kakışmadan, her biri kendi yolundan
yürüyor. Savunma hatlarını yarıp geçiyorlar, sırayı bozmadan. Kente
doğru koşuşuyor, surların üzerinden aşıyorlar. Evlere tırmanıyor ve hırsız
gibi pencerelerden içeri süzülüyorlar. Yeryüzü önlerinde sarsılıyor,
gökyüzü titriyor; Güneş ve ay kararıyor, yıldızların parıltısı görünmez
oluyor. RAB ordusunun başında gürlüyor. Sayısızdır O’nun orduları ve
buyruğuna uyan güçlüdür. RAB’bin o büyük günü ne korkunçtur! O güne
kim dayanabilir? (Yoel 2: 4-11)

Hasılı bunlar atlar, atlılar değil, onlar gibi saldıran çekirgeler olabilir.
Nitekim at kelimesi hiç geçmiyor Adiyat Suresi’nde sadece fiil onları
çağrıştırıyor. Ama görüldüğü gibi başka bir şey de olabilir. Saniyen;
önceki Zilzal Suresi’nde de “yerin ağırlıklarını çıkaracağından”
bahsedilir. Çekirgeler yerin içindeki toprak altındaki yumurtalarda olur
ve birden toplu halde çıkarlar. Hatta insanların kabirlerinden çıkışı da
buna benzetilir.70 Adiyat Suresi’nde de kabirden çıkış belirtilir.
Dolayısıyla burada benzerlikler çok, çekirgelerden bahsediliyor
denilebilir. İşte böyle olduğu zaman onlara yemin edilmesi de hırsla
saldırmaları da sorun olmaktan çıkar.

70 bknz Kamer 7
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ASR SURESİ’NİN YERİNE DİKKAT

Asr Suresi’nde insan ziyan içindedir denilir. Öncesi ve sonrasındaki
surelerde ise nedeni belirtiliyor gibidir açıkça. Şöyle ki:

Öncesinde çoklukla övünme var, sonrasında mal biriktirme ile..
Varılacak yer de cehennem.. Ve bu iki surenin arasında vaha gibi Asr
Suresi. Yine dünyeviliğin karşısında mana vurgusu gibi.. Dikkat çeken,
sure Asr'a yeminle başlıyor. Asr ise "zaman, 100 yıl" gibi anlamlara
geliyor. Beri yandan insanda gözlenen en mühim zaafiyet, hakikatlere
zaman vermeme, yönelmeme, derinleşmeme, ezbercilik olarak
gözüküyor. Ve bu yüzden zaten dünyevilik olur temelde. Şu halde
buradaki Asr-zaman ifadesini bile buna vurgu olarak okuyabiliriz.
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Anlamaya, mühim şeylere zaman ayırmak lazım gibilerden.. Ya da iyi
derinleşme gereği.. Nitekim surenin sonunda hakkı tavsiyeleşirler ve
sabrı tavsiyeleşirler diyor. Bu da en ziyade mana cihetini düşündüren
bir durum. Hasılı velkelam daha hala Kuran'ın iyice anlaşılması mevzusu
da nedir, levhi mahfuzdanlık da neyin nesidir gibi manaya ve akledişe
uzak yaklaşımlar iyi düşünülmeli. Acaba hangisi işin ruhuna ters
duruyor? Anlama çabaları mı ezbercilik mi? Çünkü biraz nasıl bakılırsa
öyle görülüyor bu işler gibi.. Deliller vesaire olsa da.. manzaraya da bir
dikkat vesselam.

Burada dikkat çeken bir başka nokta, iniş sırasında Adiyattan sonra
Kevser, sonra Tekasür geliyor. Yani arada Kevser’deki “biz sana
çokluğu verdik” ifadesi geliyor. Sonra Tekasür’deki “çoğaltma tutkusu
sizi oyaladı” deniliyor. Böylece “iyi anlamda çokluk da var” vurgusu
oluşur. Ama metinde öyle değil. Araya Karia Suresi gelmiş. Orada
“insanların yayılmış kelebekler gibi olacağı gün” geçiyor ve herkesin
ameline göre tartılacağı. Dolayısıyla “iyi çokluk” algısından bir
uzaklaştırma ve “çokluk olsa ne olacak?” gibi bir vurgu var.
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CEZA İLLE DÜNYADA KESİLMEZ

Fil, Kureyş ve Maun Sureleri nüzül sırasında peşpeşe değil, ama
metinde böyle. Ve bu peşpeşelikten Kureyş’e dönük bir anlam çıkıyor.
Öncelikle sureler şöyle:

Arka planıyla birlikte dikkat edersek; Fil Suresi’nde Yemen’den
Kabe’yi yıkmak için gelen Ebrehe ordusu engellenmişti. Kureyş
Suresi’nde ise Kureyş’e Yemen’e ve Şam’a olan seyahatlerin
sevdirilmesi ve böylece zenginleşmeleri hatırlatılıyor. Kabe civarının
eminlik vasfı hatırlatılıyor. “Bu Ev’in Rabbine kulluk edin” deniliyor.
Nitekim Fil hadisesini onlar da çok iyi biliyorlardı. Maun Suresi’nde ise
görünüşte namaz kılan ama fakiri doyurmayanlardan bahsediliyor ve
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ceza günü hatırlatılıyor. Yani “herşeyin cezası bu dünyada kesilmiyor”
tabiri caizse. Lakin onlar da cezanın olduğunu iyi görebilecek
durumdaydılar..

Öte yandan namaz kılma, salat kelimesiyle ifade ediliyor Maun
Suresi’nde.. Müşrikler bizim bildiğimiz şekilde namaz kılmıyordu ama
salat dua anlamına geliyor ve “bir tür ritüel” anlamında kullanılıyor
denilebilir. Çünkü başka ayette onların namazı için “Kabe’yi tavaf
ederken alkış ve ıslık çalmaları” belirtilir.71 Lakin Maun Suresi’nde
“müşrikler” diye hiç bir vurgu olmamasına da dikkat.

71 bknz Enfal 35



69

NAMAZ FARKI

Maun, Kevser, Kafirun.. Bu surelerin iniş sırası böyle değildir. Ama
metinde peşpeşe geliyorlar. Öncelİkle sureler şöyle:

Peki bir tenasüb var mı?.. İlk dikkat çeken, Maun suresinde
namazından gafil, gösteriş için namaz kılanlardan bahsediliyor. Bunlar
en ufak yardıma bile mani oluyorlar. Kevser Suresinde ise “namaz kıl
ve deve kurban et” deniliyor. Nahr göğüs anlamına gelen kelime,
develer oradan kesildiği için bu kelime deve kurbanı için kullanılır.72 Bu

72 bknz Razi Tefsiri



70

ifade, mecazen “genel olarak kurban kes” şeklinde çevrilmekte. Bir de
ayet, “kurban bayramında namaz kıl ve kurban kes” emri olarak
görüldüğü için. Fakat burada namaz genel bir namaz ve kurbansa deve
olarak geçiyor normalde. Bu da Maun Suresi’nde geçen, az bir yardıma
bile mani olma ama görünüşte namaz kılma konusuna cevap niteliği
taşıyor. Çünkü deve kurban edince fakire muhtaca gayet yardım söz
konusu olur. İkincisi; surenin başında “biz sana kevseri/çokluğu verdik”
denilmekte. Hadislerde bu çokluğun öbür dünyada bir havuzun
başında olacağı belirtilmekte. O Kevser havuzudur. Maun Suresi’nde
ise “dini yanalayanı gördün mü” denilmekte. Buradaki din kelimesi de
ahiret, ceza olarak tefsir edilmekte. Yani öbür dünyadaki farklı
durumlar sözkonusu. Bu da net bir karşılaştırma. Ya da kevser ifadesini
hikmet ve vahiy olarak da tefsir edenler olmuştur. Nitekim ayette
hikmet için “çok hayır” ifadesi kullanılır.73 Vahyin böyle olduğu zaten
malum ve ayetler var. Burada da dini yalanlayan-hikmet ve vayiy
verilmiş kişi zıtlığı oluşuyor. Hasılı bunların içinde bir tek namaz benzer
görünüyor iki kişide; orada da birisinde gösteriş var. İşte Kafirun
Suresi’ndeki “ben sizin taptığınıza tapmam, siz de benim taptığıma
tapacak değilsiniz” gibi ifadeler de adeta “görünüşte aynı olsa bile”
gibi bir anlam kazanıyor burada.

73 bknz Bakara 269
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ARADAKİ FETİH MEVZUSU

Nasr Suresi, metinde, Mekke Döneminin en başındaki sureler
arasında yer alıyor. Bu da bir mesaj taşımalı duruyor. Öncelikle sureler
şöyle:

Dikkat edilirse; öncesindeki surede küfrün en şedid olduğu
zamandan bahsediliyor. Sonra Nasr Suresi’nde küfrün belinin
kırılmasından bahsediliyor. Çarpıcı bir sıçrayış.. Fakat burada şu soru
akla gelebilir; “hani kafirler iman edecek değildi?..” Peşine gelen
Tebbet Suresi’nde ise Ebu Leheb’in ve eşinin imansız öleceği ve
cehenneme gireceği çok önceden söylenmiş ve bu gerçekleşti.. İşte bu
vurgu bu soruyu çözüyor.
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Bu izahat bir de şu açıdan önemli; sureler arasında uyum olduğunu
iddia eden Ferahi adlı müfessir, bu bakımdan Tebbet Suresi’nin Ebu
Leheb’in ölümünden çok önce nazil olmadığını, ona bir cevap, beddua
içermediğini, surenin sebebi nüzül rivayetinin doğru olmadığını, bu
surede sadece onun durumunun haber verildiğini söyler. Tebbet suresi
tıpkı kendisinden önce gelen Nasr suresi gibi haber verme gayesiyle
indirilmiştir der.74 Lakin bu dediğimiz şekilde de oluyor dikkat edilirse.
Yani “teori, başka şeyleri yıkmamalı” tabiri caizse..

74 bknz Hamiduddin ElFerahi ve Leheb Suresi Tefsiri- Orhan GÜVEL

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/918778
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İHLAS FELAK VE NAS

Felak ve Nas sureleri Medenidir, İhlas Suresi ise Mekki'dir. Yani, iniş
sıraları gayet farklı ama peşpeşe yer alıyorlar. Öncelikle sureler şöyle:

Peki bu işte güçlü bir tenasüb var mı? Burada İhlas Suresi'nde geçen
samed kelimesi çok kritik görülüyor. Samed kelimesi, iki anlama geliyor;
1- Herşey ona muhtaç 2-Eksiksiz, hiçbir şeye muhtaç değil. Samed
kelimesi, bu iki anlama ayrı ayrı gelen bir kelime ama bu ikisi
birleştirilerek anlam veriliyor genelde. Yani, "herşey ona muhtaçtır, o
hiç bir şeye muhtaç değildir" diye toplu anlam veriliyor. Bir de bu
kelime, türeviyle vs bir tek İhlas Suresi'nde bu şekilde geçmekte
Kuran'da. Yani iki anlam adeta zorunlu olarak birleştiriliyor. Bunlar
edebi incelikler olarak dikkat çekici. İşte peşine gelen surelerde, Felak
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ve Nas Surelerinde; O'na ihtiyaç ve sığınma belirtiliyor. Felak
Suresi'nde daha ziyade aleme hükmetmesi üzerinden, Nas Suresi'nde
ise insanlara hükmetmesi üzerinden. Tabii Hristiyanların İsa'yı O'na
ortak koşmaları, ona da sığınmaları vs, benzer inançlar burada altan
alta eleştiri konularından. Bunun olamayacağı da bu surelerde
belirtiliyor denilebilir. Beri yandan, burada tabiata bunca hükmeden
gücün insanı başıboş bırakmayacağına da, öyle düşünülmemesi
gerektiğine de işaretler var.
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EK 1: NÜZÜL SIRASINA GÖRE SURELER
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